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محمد منير خرج ولم يعد
خرج محمد جولهاش محمد 
الدين وهو بنغالديشي  منير 
اجلنس���ية من مكان عمله ولم 
يعد، وبن���اء على ذلك فإنه لم 
تعد له أي صلة أو عالقة بعمله 
التنويه  لذا اقتضى  الس���ابق 

واالشارة.

إعداد: مؤمن المصري

براءة امرأتين ضبطتا في السالمية
تتعاطيان المخدرات داخل سيارتهما

السجن 5 سنوات لشاب بدون
ضبط بـ »كوكتيل« مخدرات في السالمي

المحكمة تقضي برد اعتبار مواطن 
اتهم بإصدار 15 شيكاً من دون رصيد

»االستئناف« تبرئ 3 متهمين
وتأمر بحبس 3 آخرين في قضية تزوير

ألغت محكمة االستئناف، 
برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وأمانة سر حسن 
الش����مري، حكم احلبس 
الص����ادر ضد س����يدتني 
بع����د  و)ف.خ.(  )و.ع.( 
اتهامهما بتعاطي املخدرات 
واملؤثرات العقلية وقضت 

احملكمة ببراءتهما..
الواقعة في  وتتحصل 
أنه فجرا وأثناء قيام رجل 
الدورية بتفقد حالة األمن 
الس����املية شاهد  مبنطقة 
مركبة متوقفة بس����احة 

ترابية ما أثار لديه الشك والريبة فتوجه إليها 
فأبصر بداخلها املتهمتني وثالثة بحالة غير 
طبيعية حيث كانت تفوح منهن رائحة اخلمر 
ويتفوهن بكالم غي����ر مفهوم فقام بإحالتهن 

إلى مخفر الساملية.
وقد ثبت م����ن التحليل أن املتهمة الثانية 

كانت متأثرة باخلمر وأنها 
تتعاطى مادة اإلمڤيتامني 
املؤثرة عقليا.. وأن املتهمة 
األول����ى تتعاط����ى م����ادة 
احلشيش املخدرة ومادة 

اإلمڤيتامني.
املتهمتني في  وبسؤال 
العام  حتقيقات االدع����اء 
أنكرت����ا تعاطيهما للمواد 
أنهما  املس����كرة وأضافتا 
كانتا مبنزل ش����قيقتهما 
وأنهم����ا توجهتا إلى أحد 
املجمعات بالساملية إلحضار 
ابنة األخيرة فتم ضبطهما 

أثناء وقوفهما أمام املجمع.
وحيث ان املتهمتني لم تسأال عن تعاطي 
املواد املخدرة واملؤثرة عقليا لتواريهما عن 
األنظار فقد أحيلتا إل����ى محكمة اجلنايات.. 
وبجلسة احملاكمة حضرت املتهمتان وأنكرتا 

تهمة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.

ق���ض���ت محكم���ة 
اجلناي���ات، برئاس���ة 
املستشار محمد اخللف 
وأمانة سر أحمد علي، 
بحبس مقي���م من فئة 
الب���دون غيابيا خمس 
الش���غل  س���نوات مع 
وبتغرمي���ه  والنف���اذ 
خمسة آالف دينار وأمرت 
بإبعاده عن البالد عقب 
العقوبة بعد أن  تنفيذ 
اتهمت���ه النيابة العامة 
بحيازة املخدرات بقصد 

التعاطي.
وتخلص الواقعة فيما شهد به مفتش 
جمرك منفذ الساملي انه حال مباشرته عمله 
شاهد املتهم يحضر بسيارة ملنفذ التفتيش، 
وحال قيام مفتش اجلمرك بطلب جواز 
السفر منه تبني أن رائحة اخلمر تفوح منه 
ومن داخل السيارة وشاهد داخل السيارة 
على الكرسي املجاور للسائق زجاجة ماء 
صحة بها سائل يشتبه في أنه خمر فقام 

بضبطها وطلب من املتهم 
إخراج ما في جيبه، فقام 
املتهم بإخراج أغراضه 
الش���خصية وكان من 
ضمنها علبة سجائر عثر 
بداخلها على سيجارتني 
ملفوفتني بورق قصدير 
وسبع س���جائر عادية، 
وبتفتيش���ه ذاتيا عثر 
في جيب دشداشته على 
31 قرص���ا من املؤثرات 
العقلي���ة، ومبواجه���ة 
املته���م باملضبوط���ات 
أقر بحيازته لها بقصد 

التعاطي.
وثبت من تقرير اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائي���ة أن الفت���ات املوج���ود داخل 
الس���يجارتني املضبوطتني ه���و ملخدر 
احلشيش وأن األقراص املضبوطة حتتوي 
على مادة االمڤيتامني املخدرة، وثبت أنه 
عثر بعينة بول املتهم على متحلالت مادة 

احلشيش املخدرة.

قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل الزير برد 
اعتب����ار مواطن كانت قد س����جلت ضده عدة 
قضايا إصدار ش����يكات بدون رصيد وإيواء 

أجنبي يحمل إقامة غير مشروعة.
كان املواطن قد تق����دم بطلب رد اعتباره 
قضائيا ونظرت احملكم����ة طلب الرد بعد أن 
وافتها اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية واإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام التابعتني لوزارة الداخلية 
بكشف يتضمن سوابق املواطن والتي جاءت 

على النحو التالي:
عدد خمسة عشر قضية إصدار شيك من 
دون رصيد حصل فيه����ا جميعا على أحكام 
نهائية بإعفائه م����ن العقوبة، وثالث قضايا 
إيواء أو إس����كان أو اس����تخدام أجنبي يحمل 
إقامة غير مشروعة حكم فيها بتغرميه مبالغ 

مالية مختلفة.
وكان املواطن خالل نظر القضايا قد أدخل 

احلبس مرتني مرة في 2000/7/29 وأفرج عنه 
بتاري����خ 2001/8/21 واألخرى في 2001/8/26 

وأفرج عنه في 2003/1/15 بعفو أميري.
ومبخاطب���ة اإلدارة العام���ة للمباحث 
اجلنائية بش���أن إجراء التحريات الالزمة 
بشأن املواطن املذكور للتثبت من استقامته 
منذ تنفيذه للعقوب���ات املقضي بها عليه، 
أف���ادت بأنه بعد البحث في س���جالتهم لم 
تتوافر لديهم أي قيود جنائية مسجلة ضده 

عدا القضايا املبينة.
وتبني من كتاب وزير الداخلية أن املواطن 
املذكور قد حسنت سيرته واستقام سلوكه 
عقب تنفيذ العقوبات املقضي بها عليه وأن 
الوزير يوافق على رد اعتبار الطالب إليه. 
ومن ثم ترى احملكمة إجابة الطالب ملا طلب 
والقضاء ب���رد اعتبار إليه إلتاحة الفرصة 
ل���ه للتوبة واتخاذ عمل ش���ريف يكفل له 

حياة كرمية.

ألغت محكمة االستئناف امس األول برئاسة املستشار 
فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي حكم أول درجة 
القاضي بتبرئة مواطن ومقيمني من اجلنس����ية املصرية، 
وقضت بحبس األول 3 سنوات ونصف السنة والثاني والثالث 
باحلبس سنتني ونصف السنة مع اإلبعاد التهامهم بتزوير 
محررات رسمية. وعقب فريق الدفاع الذي مثل أحد املتهمني 
الذين ايدت احملكمة براءتهم بأن هذا احلكم قد أثلج الصدور 
خاصة ان موكله لم يكن له أي دور في اجلرمية املس����ندة 
إليه. وأضاف ان حكم أول درجة الذي تأيد باالس����تئناف 
جاء مطابقا للواقع والقانون. كانت النيابة العامة قد اتهمت 
6 متهمني بتزوير محررات رس����مية وأحالتهم الى محكمة 
اجلناي����ات التي قضت ببراءة املتهم����ني جميعا من التهمة 
املسندة إليهم، فاس����تأنفت النيابة العامة احلكم للثبوت 
فقضت االستئناف بحكمها املتقدم بعد ان ثبت لها تورط 

املتهمني األول والثاني والثالث في جرمية التزوير.

املستشار إبراهيم العبيد

املستشار محمد اخللف

املستشار فيصل خريبط

»عين الحسود« على كبوت سيارة انقلبت 3 مرات على »السابع«

هاني الظفيري
»ع����ني ما وصلت على النبي« به����ذه اجلملة بدأ مواطن تعليقه على 
احلادث الذي تعرض له على طريق الدائري الس����ابع قبل يومني عندما 
انقلبت س����يارته ما ادى الى اصابته واصابة مرافقه بجروح نقال على 

اثرها الى مستشفى العدان.
املدهش في املوضوع ان املواطن بعد ان عاد الى سيارته حيث سمحت 
له حالته باخلروج وجد رسمة عني واضحة على غطاء محرك السيارة 

ما دفعه للتعليق قائال: »انها العني وال شيء آخر«.
ومما رواه املواطن حملقق املخفر حيث احيلت القضية انه كان يسير 
بسرعة عن املعدل املسموح على طريق الدائري السابع وفجأة انحرفت 
عجلة القيادة في يده لتنقلب الس����يارة به 3 مرات قبل ان تستقر على 
اطاراتها التي لم ينفجر اي منها. وعلق مصدر امني على احلادثة قائال: 
دهشنا جميعا عند نقلنا للسيارة الى جانب الطريق بعد احلادثة حيث 
رأينا رسمة عني واضحة. موضحا: رسمة العني التي رأيناها جميعا على 
غطاء احملرك ارتس����مت بفعل احتكاك السيارة أثناء انقالبها باالسفلت 
ولكن ال ميكن ان ترس����م العني بهذه الطريقة املتقنة مصادفة وكأن يد 

السيارة »احملسودة« كما بدت بعد احلادثرسام محترف قام برسمها بتأن.

العني كما ارتسمت بفعل احلادث على كبوت السيارة

وزارة العــــــــدل
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مواطن يتهم خادمته بسرقة هواتف أبنائه

ضبط 19 امرأة في أوكار مشبوهة بالجليب

مواطنة مطلوبة بجريمة قتل تسقط بقضية تعاط

احتجاز 5 متشاجرين بمجمع ترفيهي
واألمن بانتظار التقرير النهائي للمصاب

عبداهلل قنيص
تقدم مواطن إلى رجال مخفر الفردوس مساء 
أول م���ن أمس ببالغ يتهم فيه خادمته االثيوبية 
بس���رقة هواتف أبنائه ال� 3، وقال املواطن الذي 
أحضر خادمته معه وقدمها لرجال األمن ان أبناءه 
املراهقني )17 و15 و13( أبلغوه باختفاء هواتفهم 
النقال���ة وعبثا حاولوا العث���ور عليها، واجتهت 

أصابع االتهام إلى اخلادمة االثيوبية التي صحبها 
معه إلى املخفر، وأوضح املصدر أن اخلادمة أنكرت 
في البداية ولكنها اعترفت لكفيلها بأنها سرقتها 
ومنحتها لسائق تاكسي جوال بنغالي اجلنسية 
ترتبط معه بعالقة عاطفية أقنعها بسرقة الهواتف 
النقالة وأنها كانت تخطط للهرب من املنزل، مدعية 

أن املواطن ال يدفع لها راتبها.

عبداهلل قنيص
الداخلية امس  ش����نت وزارة 
حملة أمنية على 4 شقق تستخدم 
في األعمال املشبوهة في منطقة 
اجلليب، وجرى توقيف 19 امرأة 
جميعهن من جنسية آسيوية و9 
رجال ما بني مديرين لهذه األوكار 
وراغب����ي متعة حرام، وأش����رف 
على حملة األوكار ال� 4 مدير أمن 
العمي����د غلوم حبيب  الفروانية 
العقيد  الفروانية  وقائد منطق����ة 

وليد شهاب.
وقال مصدر امني ان مدير امن 
العمي����د غلوم حبيب  الفروانية 
وبعد عمل حتريات حول األوكار 
املش����بوهة رفع تقريرا الى وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
األمن العام اللواء خليل الشمالي 
بش����أن األوكار تلك والذي أوعز 
مبداهمة هذه األوكار بعد إعادة عمل 
التحري����ات على أن تكون مداهمة 
هذه األوكار في وقت متقارب مبا 

ال ميكن العاملني في هذه األوكار 
من املعرفة باملداهمة.

وأش����ار املصدر الى ان جميع 
املوقوفني في احلمالت ال� 4 والبالغ 
عدده����م 25 رجال وامرأة س����يتم 
إبعادهم عن البالد بعد التأكد من 
عدم وجود قضايا مسجلة عليهم 
تستدعي بقاءهم في البالد مع وضع 
أسمائهم على قوائم غير املصرح 

لهم بدخول الكويت مرة اخرى.

محمد الجالهمة
بقضية حيازة مواد مخ���درة وتعاطي املواد 
املخ���درة، س���قطت مواطنة مطلوب���ة على ذمة 
 قضية قت���ل ومواط���ن مطلوب بالس���جن ملدة
5 أعوام، هذا ما كش���فت عنه ضبطية لدوريات 

حولي.
وقال مصدر امني ان دورية بقيادة الشرطي 
نواف اخلالدي ومرافقه خالد الرشيدي اشتبهت 
في مركبة بها سيدة ورجل حيث بدا على قائد 
املركبة االرتباك مبجرد ان تالقت نظراته بنظر 
رجلي األمن اخلالدي والرش���يدي، حيث طلبا 

من قائد املركب���ة التوقف، اال انه تظاهر بعدم 
االنتباه ليتم التنبيه عليه مرة اخرى بالتوقف، 
ولدى توقفه أبدى اس���تغرابا لتوقيفه، خاصة 
انه برفقة زوجته، وباالطالع على هويته تبني 
ان���ه مطلوب، كما اطلع رجال األمن على هوية 
مرافقته ليتبني انها ليس���ت زوجته ومطلوبة 
بقضية قتل، وبتفتيش املركبة عثر معهما على 
هيروي���ن وأدوات تعاط، وج���ار احالتهما الى 
اإلدارة العام���ة ملكافحة املخدرات حتى يفترقا 
من إدارة املخدرات الى إدارتي التنفيذ اجلنائي 

رجاال ونساء.

أمير زكي
كش���ف مصدر أمني عن أن 5 أشخاص من املتشاجرين 
في مجمع ترفيهي والذي سبق ان أشارت إليه »األنباء« في 
عددين متتابعني، مت احتجازهم في مخفر ميدان حولي بواقع 
3 من رجال أمن املجم���ع أودعوا نظارة االحوال في املخفر 
وجميعه���م من غير محددي اجلنس���ية والذين كانوا طرفا 
في املشاجرة فتم احتجازهم في نظارة املباحث فيما اليزال 
احلدث الثالث في املستشفى بعد تعرضه لطعنة نافذة في 
الصدر من الطرف اآلخ���ر في نظارة مباحث ميدان حولي. 
وقال مصدر امني ان اطراف املشاجرة سوف يتنازلون عن 
الدعاوى فيما بينهم خاصة ان املس���مى الذي سوف حتمله 
القضية س���يكون بعنوان تبادل اعت���داء بالضرب واحلاق 
أذى، الفتا الى ان ما يؤجل تنازل اطراف القضية هو وجود 
احلدث الس���ادس املصاب والذي اليزال ف���ي غرفة العناية 
املركزة وحالته غير مس���تقرة مشيرا الى ان محقق مخفر 
ميدان حولي رفض اي حديث بش���أن التنازل في القضية 

قبل استقرار حالة املصاب وهو بدون ايضا.

فتاة من هاتف بال بيانات تبلغ
عن قنبلة وهمية في سوق تجاري

احتجاز أردني اتهم بدهس مصري

أمير زكي ـ هاني الظفيري
كشف بالغ تلقته عمليات وزارة الداخلية من هاتف محمول عن 
استمرارية وجود هواتف نقالة غير مسجلة بأشخاص معلومني، 
اذ تلقت عمليات وزارة الداخلية في احلادية عشرة من مساء أمس 
األول بالغا من سيدة عبر هاتف نقال، قالت فيه ان هناك قنبلة في 

احد املجمعات التجارية الشهيرة في الساملية.
وقال مصدر أمني فور تلقي البالغ: ش���عر رجال األمن بأن ان 
البالغ كاذب اال انه وكإجراء احترازي مت ارسال عدد من الدوريات 

من جندة حولي واألمن العام حيث مت اخالء املجمع.
وأشار املصدر الى ان توقيت تلقي البالغ ساعد رجال األمن على 
التعامل مع البالغ بهدوء، حيث طلب من املتسوقني والعاملني في 

احملال التجارية سرعة مغادرة املوقع واغالق محالتهم.
وأضاف املصدر ان الهاتف الذي استخدم تبني عدم وجود معلومات 

بشأنه اي ال يوجد شخص معلوم مسجل باسمه الهاتف.

محمد الجالهمة
احتجز وافد من اجلنسية األردنية في مخفر الساملية بانتظار ورود 
تقرير نهائي من مستش����فى مبارك بشأن صحة وافد مصري تعرض 
للدهس ووصفت اصابته باحلرجة. وقال مصدر امني ان بالغا تلقته 
عمليات الداخلية بشأن دهس ش����خص في الساملية وبانتقال رجال 
أم����ن حولي الى موقع البالغ تبني ان املدهوس وافد مصري واصابته 
حرج����ة للغاية وان الداهس أردني وقال انه لم يش����اهد الوافد أثناء 

مروره امام مركبته.

نجاة شاب من الموت 
بفارق سنتيمتر واحد

هاني الظفيري
ادخل شاب غرفة العناية الفائقة 
مبستش����فى اجلهراء اثر تعرضه 
لثالث طعنات بينها طعنة كانت 
على مقربة س����نتيمتر واحد من 
القلب ليتم تسجيل قضية اعتداء 
بالضرب والشروع في القتل مبخفر 

تيماء.
وفي التفاصي����ل التي يرويها 
مصدر امني ان الش����اب »املجني 
عليه« وهو مواطن 22 عاما تشاجر 
مع احد جيرانه في منطقة اجلهراء 
الذي قام بتوجيه عدة طعنات إليه 
اثنتني منها جاءت في اليد والثالثة 
في الصدر ليس����قط املجني عليه 
مضرجا في دمائه ليتم نقل الشاب 
الى مستشفى اجلهراء حيث اشرف 
على دخوله العناية املركزة ضابط 

االرتباط ماجد الصليلي.


